
Inzicht in vertraagde landingen in zomerseizoen 2019 
 

Inleiding 
Er wordt vaak gesteld dat iedere vlucht van Transavia die gepland is in het laatste uur van de 

reguliere opstelling altijd na 23:00 landt. In deze notitie wordt het aantal vluchten tussen 23:00 en 

07:00 in het zomerseizoen van 2019 vergeleken met het zomerseizoen 2018. Om de vergelijking 

eenvoudig te maken is hiervoor de periode 1 april tot en met 31 oktober genomen die iets afwijkt 

van het IATA zomerseizoen (laatste zondag in maart tot en met de laatste zondag in oktober). 

Ter voorkoming van ieder misverstand: Rotterdam The Hague Airport is 24 uur per dag en 7 dagen 

per week geopend! Wel is er een stringent nachtregime tussen 23:00 en 07:00 van toepassing. In dit 

nachtregime zijn echter wel vluchten toegestaan soms alleen in speciale gevallen (zoals vertraging of 

uitwijk) maar in veel gevallen mogen bepaalde categorieën verkeer gepland worden (zoals 

positievluchten, vluchten in de periode 23:00-24:00 en zakenvluchten). Uitvoering van vluchten 

tussen 23:00 en 07:00 is dus (binnen de regels van het nachtregime) toegestaan en dus niet 

strafbaar! 

 

Totaal aantal vluchten in periode 23:00-07:00 
 Zomer 2019 Zomer 2018 Verschil 

Totaal 909 964 -5,7% 

Onderverdeeld in    

Medisch spoedeisend (trauma en transplantatie) 357 371 -3,8% 

Zakenvliegtuigen 196 211 -7,1% 

Vertraagde landingen na 23:00 318 351 -9,4% 

Overige categorieën  38 31  

 

In zomer 2019 is het aantal vluchten tussen 23:00 en 07:00 in alle drie de relevante categorieën 

afgenomen waarbij de relatieve afname in de categorie vertraagde landingen het grootst was. 

 

Vertraagde landingen na 23:00 
 Zomer 2019 Zomer 2018 Verschil 

Totaal 318 351 -9,4% 

Onderverdeeld in    

Transavia 290 324 -10,5% 

Overige luchtvaartmaatschappijen 28 27  

 

  



Aandeel Transavia 
 Zomer 2019 Zomer 2018 Verschil 

Totaal aantal landingen 4.451 4.109 +8,3% 

Landingen tussen gepland tussen 22:00 en 23:00 1.495 1.380 +8,3% 

Aantal landingen na 23:00 290 324 -10,5% 

Gemiddeld aantal landingen na 23:00 per dag 1,36 1,52  

Percentage vluchten tussen 22:00 en 23:00 dat na 23:00 
geland is 

19,4% 23,5%  

 

Ondanks het feit dat Transavia haar operatie op Rotterdam The Hague Airport heeft uitgebreid en 

ook meer vluchten gepland had tussen 22:00 en 23:00 is het aantal landingen na 23:00 gedaald. 

Vertraging worden regelmatig veroorzaakt door verstoring in het Europese luchtruim. Dit kan zijn 

weersomstandigheden (bv onweersbuien) of acties of storingen bij buitenlandse 

luchtverkeersleiding. Dit heeft tot gevolg dat er avonden zullen zijn met een grote verstoring in het 

Europese luchtruim waardoor meerdere vluchten (vaak ook niet alleen Transavia) op dergelijke 

avonden te laat zullen binnenkomen. 

 


